PRIVACY BELEID voor ellab.nl
De Ellab Groep hecht veel waarde aan het beschermen van alle persoonlijke informatie die u ons
verstrekt. Wij denken dat het belangrijk voor u is om te weten hoe wij omgaan met de informatie die
we van u ontvangen.
Verkregen informatie
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder te vertellen wie u bent of andere persoonlijke
gegevens achter te laten. Echter, onze webservers en webpartner verzamelen domeinnamen en IPadressen. Dit met als doel om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te
verbeteren.
Onze webservers proberen ook (zoals veel websites doen) om een "cookie" (een klein
gegevensbestand) op de harde schijf van uw apparaat te plaatsen, waardoor de webserver het
apparaat kan herkennen wanneer deze opnieuw de site bezoekt. Dit is om statistische informatie bij
te houden over navigatie naar en door bepaalde delen van onze site, evenals van Ellab campagnes
die via andere sites worden uitgevoerd. Als u echter liever geen cookies accepteert, kunt u uw
browser instellen om ze te weigeren of om u te waarschuwen voordat er een wordt geplaatst.
Daarnaast zijn er gedeelten op de website waar we mogelijk persoonlijke informatie van u moeten
verzamelen voor een specifiek doel, zoals het verstrekken van bepaalde informatie die u op de site
hebt aangevraagd. De informatie die wij van u kunnen vragen zijn onder andere uw naam,
bedrijfsnaam, bedrijfsadres, bedrijfstelefoon en uw zakelijke emailadres.
Gebruik van de verkregen informatie
De informatie over de domeinnaam en het IP-adres die we verzamelen, wordt niet gebruikt om te
identificeren, maar wordt geaggregeerd om onder andere het aantal bezoeken, de locatie, de
gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, de bekeken pagina's te meten. We gebruiken
deze gegevens om het gebruik van onze site en de content te analyseren.
Wanneer andere informatie van u wordt verzameld, zoals uw naam en e-mailadres, zullen wij u op
het moment van verzamelen laten weten hoe we de persoonlijke informatie zullen gebruiken.
Meestal gebruiken we deze informatie die u verstrekt om te kunnen reageren op uw vraag of om uw
verzoek te verwerken. Deze informatie kan worden gedeeld met andere (dochter)ondernemingen
van Ellab, maar alleen als dit nodig wordt geacht voor uw verzoek of voor gerelateerde doeleinden.
We kunnen de door u verstrekte informatie delen met andere bedrijven die we hebben ingehuurd
om diensten aan ons te leveren. Deze bedrijven – onze leveranciers - zijn contractueel verplicht om
de informatie die wij delen alleen te gebruiken voor de services waarvoor wij ze hebben verstrekt.
Wij delen, verkopen of leasen geen persoonlijke informatie over u aan derde partijen voor hun
marketinggebruik. We zullen alleen informatie over u vrijgeven als u ons daartoe opdracht geeft, als
we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of in andere juridisch beperkende omstandigheden
(bijvoorbeeld om uw account tegen fraude te beschermen).
Als u zich online registreert bij één van de dochterondernemingen van Ellab, kunnen zij deze
informatie gebruiken om u op maat gemaakte informatie over Ellab-aanbiedingen te verstrekken ter
ondersteuning van uw zakelijke behoeften. Ze kunnen ook proberen een "cookie" te plaatsen zoals
hierboven uitgelegd om u op maat gemaakte informatie te kunnen bieden.
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Nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief op onze website wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres en naam nodig.
Overige gegevens worden niet verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het
verzenden van de gevraagde informatie en verzenden deze niet naar derden die niet direct
betrokken zijn bij het verstrekken van de nieuwsbrief.
De toestemming voor de opslag van de gegevens en het e-mail adres, alsook het gebruik ervan voor
het doel van het versturen van de nieuwsbrief, kan op elk moment via de link "Afmelden" in de
nieuwsbrief worden ingetrokken.
Links naar andere websites
De website van Ellab kan links naar andere sites bevatten, zoals Ellab's distributeurs en
verkoopfilialen. Hoewel we altijd proberen te linken naar sites die onze hoge normen en respect
voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacy praktijken
van andere sites.
Beveiliging van de verkregen informatie
We handhaven strikte fysieke, elektronische en administratieve veiligheidsmaatregelen om uw
persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of ongepaste toegang. We beperken de
toegang tot informatie over u tot die Ellab-medewerkers die de informatie nodig hebben om op uw
vraag of verzoek te reageren. Werknemers die misbruik maken van persoonlijke informatie zijn
onderworpen aan disciplinaire maatregelen.
Toegang tot de verkregen informatie
U kunt de informatie die u ons verstrekt via deze website bekijken en bijwerken door contact met
ons op te nemen, zoals hieronder wordt beschreven. Deze informatie kan natuurlijk ook op elk
gewenst moment worden ingetrokken.
Handelsmerk en Copyright
Door deze site te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, logo, handelsmerk of
servicemerk, inclusief maar niet beperkt tot "Ellab" en "Validatie-oplossingen", die op deze manier
op deze site staan of waarnaar u op deze site verwijst, mogelijk niet door u worden gebruikt zonder
schriftelijke toestemming. Door deze site te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle
materialen hierin auteursrechtelijk beschermd zijn en eigendom zijn van Ellab of onze leveranciers.
Elk ongeoorloofd gebruik van deze namen of materialen, enz. kan u onderwerpen aan boetes of
schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot schending van
handelsmerken, auteursrechten en publiciteitsrechten.
TrackSense® Pro series
E-Val™ Pro series
PyroMon™ Pro series
ValSuite™ series
ETISuite™
CalSuite™
LiquiCal™ series
Neem contact op
Als u vragen hebt over dit privacy beleid, gebruik dan de "Contact" -pagina. We verwelkomen uw
vragen en suggesties over ons privacy beleid.

Privacy Beleid 1.0

Veranderingen in het Privacy Beleid
Controleer dit privacy beleid regelmatig om uzelf op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.
Hoewel we ons het recht voorbehouden om dit privacy beleid te wijzigen of aan te vullen, zullen we
u op deze website op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen gedurende ten minste 30
dagen na de wijziging.
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